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AVISOS

Tal com marca el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016, avui se celebra una Taula de Demarcació
Política de les comarques gironines. Els consellers comarcals de joventut es reuniran a la Garrotxa, acompanyats per la
coordinadora territorial de joventut, la Sra. Anna Prior

Diumenge 14 de desembre acaba el termini ampliat de presentació de projectes d’emprenedoria social per a la Trobada
Euromediterrània de Joventut 2015, que tindrà lloc del 13 al 17 d’abril de 2015

Prova per a l'obtenció del graduat en ESO per a persones de més de 18 anys. Inscripció: del 8 al 14 de gener de 2015
Prova per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys. Inscripció: del 7 fins al 9
de gener de 2015

L’AcPpJ va exposar dimarts passat al Parlament de Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut, l’actual
situació dels professionals de l'àmbit de la joventut a Catalunya

Comencen les campanyes de joguines solidàries per Nadal i Reis

Tot sobre el Nadal: Web del Consorci per a la Normalització Lingüística que us pot ser d’utilitat en els vostres Casals i
Parcs de Nadal.

L’ACJ s’adhereix a la campanya contra el malbaratament d’aliments: Manifest Prou Malbaratar Aliments

I tu, ja fas VxL?

Activitats Populars de la Marató de TV3

NOVETATS D’AGENDA DE LA SETMANA
Resum dels programes i ajuts d’ACCIÓ que estan oberts i que es poden aprofitar abans que acabi l’any.
Nova programació d’activitats d’hivern de l’Estació Espai Jove de Girona. Dilluns 15 de desembre s’obriran inscripcions.
Per tercer any consecutiu Sant Feliu de Guíxols impulsa el programa de Formació Professional Dual a Alemanya, per a joves. Sessió informativa el
dimecres 17 de desembre, a les 10h del matí, a la Biblioteca Municipal Octavi Viader i Margarit.
GIRONA XL - Jornades de cultura hip-hop de Girona i Salt (5a edició), dissabte 20 de desembre, de 16 a 21 h, a l’Espai Marfà de Girona. Inscripcions
obertes (breakers i MC)
La Fundació CREFAT convoca la 23ª edició nacional dels Premis Reina Sofía contra les drogues. El termini d’admissió dels treballs finalitza el 31 de
gener de 2015.
Premi Europeu 'Carlomagno de la Juventud' 2015: El Parlament Europeu i la Fundació Premi Internacional Carlomagno de Aquisgrán conviden als joves
de tots els Estats membres de la Unió Europea a participar en un concurs sobre el desenvolupament de la Unió Europea, la integració i les qüestions
relacionades amb la identitat europea. Termini fins al 2 de febrer de 2015.
La Fundació Jaume Casademont de Girona obre la cinquena edició de les Beques Innovació en Cultura Popular, amb l’objectiu de crear nous
espectacles de cultura popular catalana, moderns, actuals, atractius al públic i capaços de crear sinèrgies amb altres formes de cultura com les arts
plàstiques, la música, el circ, la literatura, els museus, etc. Termini fins el 15 d’abril de 2015

Recordatori: Impact Hub Kuala Lumpur ha anunciat recentment el seu programa global de beques titulat: VIP (Volunteering for International
Professionals) dirigit a professionals que estiguin fent la seva carrera i que estiguin disposats a un petit parèntesi per fer voluntariat a Malàisia per un
període de 16 setmanes. Les sol·licituds s'han de presentar abans del 15 de desembre
Recordatori: Beca GoEuro Berlín. Convocatòria per a alumnes universitaris de tot Europa que vol donar suport a joves estudiants amb idees innovadores
que puguin donar la seva visió de com interconnectar l'Europa del segle XXI. L'estudiant que enviï la idea més creativa tindrà l'oportunitat de realitzar unes
pràctiques remunerades, amb una durada d'entre 1 i 3 mesos, a l'oficina de GoEuro a Berlín durant 2015, juntament amb una beca de 2.000 euros. El
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termini màxim per sol·licitar la beca és fins al dia 15 de desembre de 2014.
Recordatori: La Fundació Mapfre ha llançat una convocatòria de 100 beques, de 500 € cadascuna, destinades a que joves en situació d'atur
obtinguin el permís de conduir. Termini fins el 17 de desembre.
Recordatori: L'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove, en col·laboració amb la CREU ROJA València, organitzen camps de treball aquest Nadal
per a joves de 18 a 26 anys, del 27 de desembre 2014 al 4 de gener 2015. Termini d’inscripció fins al 19 de desembre.

NOTÍCIES DESTACADES
Projecte Kabua de l’Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes de la UAB
La Guia de Contractes actualitzada a desembre de 2014. Recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la
contractació.
Avenços en la implementació de la Garantia Juvenil
Campanya Creu Roja: Sota el lema “No és per les joguines. La teva solidaritat, els seus drets” s’inicia la 22ena campanya de recollida de joguines de
la Creu Roja
Articles d’Economia de Xarxanet.org d’interès per al món associatiu:
Novetats fiscals sobre l’IVA i l’IRPF a partir de l’1 de gener de 2015
Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (1)
Com afectarà la reforma fiscal a les entitats no lucratives (2)
La facturació electrònica
La Llei de Transparència ja és aquí: estem preparats?. Seminaris formatius de l’Observatori del Tercer Sector
L'Agència de Salut Pública de Catalunya promou el diagnòstic precoç del VIH

ENLLAÇOS D’INTERÈS
Hola Isabel!
Garantia Juvenil
Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil
JoveCat
Direcció General de Joventut
Agència Catalana de la Joventut
E-Joventut
Observatori Català de la Joventut
Xarxes Socials Joventut
Enquesta a la joventut de Catalunya
Web Europa Direct UdG-Girona
Butlletí Informatiu Eurodesk – Desembre 2013
Jungla jove – Web de l’Oficina Jove de la Selva
“plaestanyjove.cat” – el portal jove del Pla de l’Estany
Garrotxajove al Facebook
Sala de premsa. Generalitat de Catalunya
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Aquest correu el rebràs tots els divendres fins que publiquem el nou Puntual de Joventut, excepte en període d’estiu (juliol-agost).
En cas que vulguis fer saber cap acte o activitat del teu municipi o comarca perquè ho incloem al correu electrònic dels divendres, pots fer-nos-ho saber fins
el mateix divendres a les 10h a joventut.girona.bsf@gencat.cat
En cas que vulguis donar-te de baixa com a subscriptor/a, respon aquest correu notificant-ho i et traurem de la llista de distribució.
En cas que creguis que algú o alguna persona podria estar interessat/ada en rebre’l, reenvia-li aquest correu electrònic i informa’l/la que pot demanar-nos
l’alta com a subscriptor enviant una petició a joventut.girona.bsf@gencat.cat. Gràcies
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